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DE KAPITALISTISCHE VIJAND VOOR
EUROPA S POORTEN
Bevrijding? ......
Eerst het volk van ZuidItalië, daarna in nog veel •
sterker mate de bewoners
van Normandië, hebben den
waren aard van „bevrijding"
leeren kennen. In Italië was
het hongersnood. Groote steden als Napels en Rome ontvingen, zoo lang zij nog tot
het vereenigd Europa behoorden, de levensmiddelen
voor hare bevolking vandaar. Op hetzelfde oogenblik
evenwel, dat de kapitalistische machten van Amerika
en Engeland, versterkt door
de bolsjewisten, het ongelukkige Zuiden van Italië in hun
macht kregen, ontstond de
economische chaos.
In Normandië zijn tienduizenden onschuldigen onder de puinhoopen van hun
woningen, welke door de
bommen der „bevrijders"
werden vernield, bedolven.
Een groot deel dezer landstreek werd tot een puinhoop
gemaakt. Hier heeft de bevolking ondervonden, wat het
zeggen wil, door de AngloAmerikanen te worden „bevrijd"! En het is buiten kijf.
dat het Fransche volk in de
komende weken en maanden
een nog heel wat grooteren
tol zal hebben te betalen.
Ook voor de Nederlandsche werkers zijn; de tijden
ernstiger dan or> t'
Hoe zorgvol net leven ook
voor hen geworden moge
zijn — een chaos is het hier
nog niet. Het economisch •
raderwerk loopt nog altijd
regelmatig door. Achter den
muur door de Duitsche Weermacht, met behulp ook van
Nederlandsche werkers aan
de kust der Noordzee gebouwd,
handhaaft ons volk
5
iJn leven nog steeds op een
wijze, die men in een oorlog
s deze vroeger voor onmogelijk zou hebben gehouden.
Het is mogelijk, dat men
over allerlei dingen hier ver- .
schillend denkt. Over één
ding evenwel zullen wij het
allen toch eens moeten zijn,
n.l., dat ons aller belang
eischt, dat deze muur zal houden! Mochten ook hier de „bevrijders"
stormloopen en mocht de wal bezwijken, dan zou — dat is elders nu toch
'l overduidelijk gebleken — ons volk worden vernietigd. Dood en verderf
een meer dan afgrijselijke chaos zouden binnen korten tijd in de plaats
va
n de tot nog toe heerschende geregelde toestanden. Hoe men dus
,
overigens ook denken moge — vast staat, dat wij alle reden hebben

te wenschen, dat de „bevrijders" zoo ver mogelijk van
ons land verwijderd blijven.
Wie de werkelijkheid in dev
oogen durft te zien en zich.
niet overgeeft aan allerlei
phantasieëh, weetechter.dat,
als Nederland voor vernietiging zou worden gespaard en
zonder het offer van veel
bloed door de kapitalisten
van Amerika en Engeland
zou worden bezet, de Nederlandsche werkers evengoed
nog een eindeloozen lij densweg
voor zich zouden zien. Wie
is er zoo naief, te denken,
dat het in Amerika geïncarneerde wereldkapitalisme de
geweldige risico's van dezen
oorlog is aangegaan ter wille
van anderen? Welke Nederlandsche werker heeft het
kapitalisme ooit als medelijdend en onbaatzuchtig leeren
kennen? Wanneer het wereldkapitaal thans ten strijde
is getrokken om anderen te
redden, zou het wel heel
plotseling van aard en karakter veranderd moeten
zijn!
Zoo is het echter niet. Het
kapitalisme is zichzelf gebleven. Het berust nog altijd
op de grofste zelfzucht. Zooals het den arbeider, die zich,
van den invloed van de geldmachten bevrijden wilden,
steeds naar de keel gegrepen
heeft, zoo grijpt Wallstreet
thans den Europeeschen
werker naar de keel! Ook, ja,
vooral in Amerika is het kapitalisme vastgeloopen in
een enorm productie-apparaat, dat niet is gericht op
de behoeften van het eigen
volk, maar op het behalen
van winst over de geheele
wereld. Daardoor beteekent
de nijvere Europeesche werker een gevaar voor het
Amerikaansche kapitaal. Hij
wil door zijn eigen arbeid
zichzelf onderhouden; hij
verlangt van Amerika niets,
maar wil ook niet schatplichtig daaraan zijn. Maar
dat juist is in de oogen der
Amerikaansche kapitalistische heerschers zijn misdaad! Daarom moeten de Europeesche volken worden
gedecimeerd, moeten hun industrieën worden vernietigd, hun bloeiende landouwen verwoest, hun cultuur te- niet gedaan, opdat de o verblijvenden, koelies, willooze slaven zullen worden van Amerikaansche' magnaten.
De kapitalistische v._.aid staat voor Europa's poorten en grijpt de werkera
naar de keel. Laat ons met alle beschikbare middelen den aanval afslaanl
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GROOTER DAN DE KAART
rat is een afstand van duizend
kilometer, van duizend maal
duizend meter? Hoe groot is het bebouwde oppervlak van Berlijn of
Londen? Wat Taeteekent dat eigenlijk: vijf of tien divisies? Met deze en
soortgelijke begrippen hebben wij
eiken nieuwen dag te maken in de
* corlogsberichtgeving. Wij meenen ze
te verstaan. Ze zijn immers „dood•eenvoudig". En wij hebben op school
niet alleen het eerste, maar ook het
zevende rekenboekje doorgewerkt. Een
kilometer is nu eenmaal een kilometer.
Toch: het klopt niet. Wij doen verstandiger om eerlijk te zijn en te erkennen, dat getallen.boven de honderd
ons voorstellingsvermogen te boven
gaan. Zooiets is volstrekt geen
schande. Het geldt voor den knapsten
rekenmeester in wezen niet minder
dan voor den scholier met „rekenen
onvoldoende". Getallen beheerschen
en hanteeren is één ding, er zich een
overeenkomstige werkelijkheid bij
voor te stellen is een tweede.
Nog moeilijker wordt het, wanneer
de werkelijkheid niet eens tastbaar
voorhanden is — wanneer ze nog
bezig is te vormen, te groeien. Dat de
oorlog thans in een beslissend stadium
Is gekomen, hooren wij door beide
partijen in deze gigantische worsteling verzekeren. Daaraan valt dus
redelijkerwijze niet te twijfelen. Even-

min aan het feit, dat het om de " dan zijn kaart, ziet evenmin dat de
Tot Zoolang Is het nog slechts eeh
grootste krijgsoperaties gaat, die de
oorlog nog heel wat grooter gaat
landing, een inleiding, een begin. Die
wereldhistorie nog ooit te zien gaf.
worden, dan hij thans reeds is. Het
waarheid gaat in afmeting een geMaar wat beteekent dat welbeontbreekt niet aan menschen, die in
kleurde oorlogskaart van twee
schouwd? Gaat het met zulke mededeze dagen voor profeet spelen en
kwartjes verre te boven. Ze beduidt,
deelingen niet als met de groote gezich daarbij alleen maar dwaas aandat het voor het Anglo-Amerikaantallen op de rekenles, die wij wel met
stellen. Want oorlo_gen zijn geen
sche — zoomin als voor het Duitsche
heel veel nullen gemakkelijk op
natuurwetten, maar regelrecht af hanoorlogsplan blijven kan brj een smal
papier zetten, maar waarbij wij ons
kelijk van menschelijke daden. Die
reepje front ergens in Normandië. Ze
ternauwernood een werkelijke voordaden beslissen den oorlog, geen
beduidt, dat westelijk Europa en de
stelling maken?
Westeuropeesche mensch zich voorquasi-gewichtige rekensommetjes. Eén
ding is er echter, dat zich met rekenbereiden moeten op een slagveld, dat
Voor de meeste menschen is- de oorkundige zekerheid bij voorbaat laat
zij .zich thans net zoomin kunnen
log niet grooter dan de kaart, die zij
vaststellen.En juist dit ééne punt ver- -voorstellen als de getallen met twaalf
zich voor veertig cent of een gulden
nullen uit het zevende rekenboekje.
geten alle vermeende profeten: dat
aanschaften. Zij wijzen van Caen
het landingsfront in Normandië, zooDaar Tilly en van Carentan naar
Er zijn veel brave liedeh, die na
als het er thans uitziet, niet beslisCherbourg, van Nettuno naar Rome
twee weken het „Vergeldingswapen
send zijn kan voor het oorlogsbeeld
of Perugia, van Witebsk naar Polock
no. l" alweer vergeten zijn, omdat
in het Westen — dat er dus nog heel
en naar twaalf dozijn andere plaatwat méér staat te gebeuren.
het eiken dag met vrijwel hetzelfde
sen, die op de aardrijkskundeles
regeltje in het weermachtsbericht
Britten en Amerikanen zoeken in
nauwelijks een rol speelden. Maar
vermeld staat. Laten wij het maar
het Westen de Duitsers den beslisdaarmee is nog geen oorlogstaeeld geronduit zeggen: ze zijn ,eigenlijk
senden slag toe te brengen. Kunnen
vormd. De kaart meet zeven vlerkante
thans reeds de heele invasie vergeten,
zij dat, zoolang zij op een front, aandecimeter, of misschien wel een halve
omdat die zich nog niet rechtstreeks
zienlijk smaller zelfs dan het „nevenvierkante meter. De oorlog werkt met
met hen bemoeide en alles wat verfront" in Italië, slechts zeven of acht
andere afmetingen. En er is voor ons
der reikt dan de verovering van
Duitsche divisies tot strijd dwingen?
inzicht alles aan gelegen, dat wij er
Cherbourg, aan hun voorstellingsverNatuurlijk niet. De Duitsche oorlogsons althans het begin van een denkmogen ontsnapt.
leiding zelf heeft harerzijds bij herbeeld van vormen. Nu méér dan in
En tóch-moeten wij rekenen op een
haling verklaard, dat Britten en
eenig vorig stadium van het groote
ontwikkeling, die oneindig dieper in
•Amerikanen zich door een invasie
gebeuren.
het bestaan van Europa ingrijpt dan
bloot moeten geven, zoodat zij voor
"Dat lijkt zoo natuurlijk, dat niethans. Alleen door die werkelijkheid
een vernietigenden slag .binnen "het
mand er woorden aan behoefde te
te zien, kunnen wij er ons op voorbereik van de Duitsche vastelandsverliezen.. De waarheid echter is
bereiden. Alleen door er ons op voor
legers geraken. Is die vernietigende
anders. Alleen tot op het oogenblik
te bereiden, kunnen wij de krachtvan de ontruiming van Cherbourg - slag mogelijk, zoolang "het overgroote
proef doorstaan. Daargelaten nog, dat
deel der tegenstanders nog op het
waren er vijftigduizend Pransche
wij onzen ganschen tijd niet vatten
Britsche eiland verblijft? Evenmin.
burgers — mannen, vrouwen en kinkunnen, wanneer wij hem niet grooDe conclusie is allersimpelst. Ze
deren — als slachtoffers van de inter kunnen zien dan de kaart, die
vertegenwoordigt tevens een waarheid
vasie gevallen. Wat heeft dat gruweer nu eenmaal een sterk verkleinde
vol diepen ernst: zoolang er niet omlijke getal ons gezegd? Wie heeft er
en heel erg vlakke projectie van is.
streeks vijf of zes millioen soldaten
zich rekenschap van gegeven, dat ook
in het Westen vechten, kurïnen wij
Nederland oorlogsterrein kan worden
HENDRIK LINDT.
van een „Invasie-slag" niet spreken.
en dat dit oorlogsterrein ditmaal heel
wat dieper zou worden doorgeploegd
dan in den vijfdaagschen oorlog van
1940?
In de week van 8 tot en met 15 Juli 1944 zal de tentoonstelling
Er is reden voor bezonnenheid over
van het Nederlandsche Arbeïdsfront worden gehouden te Tilburg
zulk een hoofdstuk van het Angloin
den Stadsschouwburg.
Amerikaansche
bevrijdingsdrama.
Want wie den oorlog niet grooter ziet

VUURPROEF
(No. 5)
Piet. zette zijn standpunt van oprichter van de
vuilniskwestie breedvoerig uiteen, en noemde de heele
geschiedenis 'n liederlijk schandaal. Daar moest wat
aan gedaan worden. Dokter was het met deze zienswijze volkomen eens. Hij had de bewuste raadsvergadering niet kunnen bijwonen. Had wel kennis
genomen van de betreffende stukken, en aangedrongen op terugzending naar B. en W. om praeadvies, en zoo. Hij citeerde groote gedeelten uit de
redevoering die hij voornemens geweest was te houden. Met heel geleerde zinnen en onuitsprekelijke
goorden, en veel primo's, secundo's en>tertio's...
Jaapje kwam, onder de kalm. zeurende doktersstem eentngszins tot rust, maar z'n toestand werd
er niet minder pijnlijk door. Integendeel. Met nieuwen schrik ontdekte hij iets dat... dat hier in de
serre moeilijk kon worden opgelost. Vroeger op
school, werd zooiets kenbaar gemaakt door het opsteken van één vinger. Maar hier, brj zulke deftige
menschen, ging dat niet. Hier kon je toch geen
vinger opsteken, eri zeggen: Mevrouw...ik...ik...ik...
Och gossie toch. 't Was zpo dringend noodig, zoo
Ijselijk dringend noodig. En nu kwam', tot overmaat
van ramrj, Mevrouw nog met thee. Drinken in zoo'n
toestand... oooooh... Of ie 't toch al niet kwaad
genoeg had...
Dokter en Piet slurpten hun thee. Jaapje had
klaarblijkelijk nog 'n aanmoediging noodig. Welke
dan ook prompt kwam.
„Drink je baksie uit!" gebood Piet. „Drink uit,
voor dajje hëëlemel uitgedroogd bin!"
Uitgedroogd... oooooh!
Ook Mevrouw trachtte hem te animeeren. Er was

thee genoeg, én anders 'n 'groot glas limonade?
Ze zou nog wel even wat klaar maken voor den
dorst, 't Was ook zoo warm vandaag... zoo dorstig...
«
Langen tijd zat de arme patiënt krampachtig inspanning, en dan van opluchting toen Piet eindelijk
uit z'n stoej overeind rees. Nu zou het leed geleden
zijn. Maar Piet dacht nog aan geen heengaan. Wel
hing het probleem der ingewikkelde raadsgeschiedenissen, met al die rare dingen als comité's,%generaal, prae-adviezen, competenties en zoo, hem *
danig de keel uit, maar niettemin was het nog bar
gezellig m de serre, zoo achter 'n koel fleschje bier.
Die vuilniskwestie kon hem gestolen worden. Dat
zaakje was toch al lang en breed bekonkeld. Als
Dokter van der Tak graag 'ri vuilnisbelt vlak voor
z'n deur wilde hebben, vooruit dan maar. 't Moest
al erg aangewind zijn eer het luchtje heelemaal in
Afrika te ruiken was. Hem 'n zorg.
En daarom bracht hij het gesprek op een ander
onderwerp. Dokter van der Tak was 'n verwoed verzamelaar. Zijn vacantiereizen leverden steeds waardevolle souvenirs, en ook z'n relaties met vele baggeraars, die van heinde en ver uitzonderlijke -dingen
mee naar huis sleepten, waren zeer bevorderlijk voor
het snel aangroeien van z'n rariteitenverzameling.
Stukken koraalrif, exotische schelpen, leeren voetkussens en gedroogde tropische visschen waren in
bonte verscheidenheid uitgestald, doch werden door
Piet nauwelijks opgemerkt. Wel toonde hij groote
belangstelling voor een buitennissig model pistool,
*n geweldige voorlader. r
„Aerdige proppeschieter, dokter. Zeker gekrege
van 'n zeeman?"
Neen, die had dokter niet gekregen. Hij had hem
zelf meegebracht van een reis naar Afrika.
„Algiers?" informeerde de bezoeker zaakkundig.
„Juist, in Algiers!"
De gastheer zette zich recht ,om z'n reisverhaal
voor te dragen, doch Piet viel hem kortaf in de rede.
„Meroakels zeldzoam,«dat kanon! Daer het Abdoel
Hoamed aehttienhonderd en vijfennegentig Rastafaris mee 't ziekehuisingeschote, omdat ze de kohinoor
niet vrom wouwe geve die ze gejat hadde uit de
moskee van Bagdad!"
Verbijsterd keek Dokter naar den grijnzenden kop
van Bolle Piet. die een nog onwaarschijnlijker slot
aan deze uitlegging vastknoopte.
„Maar de Arabier waar ik het wapen van kocht..."
Piet liet hem niet uitpraten. „Dien ouwen oplichter
weunt in-dat stinksloppie, vlak ach'er de Petit Sokko.
Veugelkooigies en olieneutjies verkoopt ie ok! En
die verkoopt bossies van die pistole! Elke boot uit
Hamburg brengt kiste vol voor em mee! Had ie
nog niet zöö'n zeldzaam stëën'e kruik ok? Van Aodam

of Mohammed of zooiets? Dat doch' ik wel. Ok Duts
meed uit Leerdam! Wat 'n boeren waren toch eigenlijk die Hollandsche toeristen, die hëëlemaal naer 't
aandere endjie van de waereld raaisde om vulles
te kööpe dat ze thuis nog niet voor niks wouwe
hebbe! Jammer voor d'n dokter, dié toch zoo grootsch
was op z'n spulle. Moar... as ik d'n dokter daer nou
'n lol mee kan doen... 'k Heb thuis nog 'n pracht
van 'n Turksche soabel.._J"
Hij zweeg even om Jaapje wat nauwkeuriger in
oogenschouw te nemen.
„Wat scheelt er aan, pikkendrol? Worrie beroerd?
Je heb 'n kleur as 'n vuil hemd! Hier, pak gauw 'n
sloksie bier! Je bin bepoald hëëlemaal uitgedroogd!"
Krampachtig in elkaar gedoken, zat Jaapje op de
uiterste stoelpunt. Kleine straaltjes zweet drupten
langs z'n aschgrauwe wangen. De crisis was het
hoogtepunt genaderd.
„Hejje pijne je moag?"
Jaapje knikte, stom. Schudde dan, neen. Hij zou
op elke andere vraag ook ja geknikt, en neen geschud hebben. Hij wist niet wat er gevraagd werd.
Nooit woog hem de misère van het leven zwaarder
dan in dit oogenblik.
Dokter zou Jaapje wel even onderzoeken. Spreekkamer... vestibule... tweede deur, links. Moest ie
maar alvast z'n bovenkleeeren uitdoen...
Jaapje strompelde de gang in, dan, door de verkeerde deur, naar de studeerkamer. Althans... zoo
moet het ongeveer gegaan zijn. Want eerst was er
een geluid van voetstappen in de aangrenzende kamer, daarna leek het of er, heel van verre, een
trein over de brug reed, welk geluid voor Piet aanleiding gaf tot z'n, sindsdien klassiek geworden, uitspraak: „Ik hoort de vrouw al koffiemoale, hiernaest!" Dan volgde schervengerinkel in de vestibule, en een. daverende slag waarmee de voordeur
werd dichtgetrokken... Toen was het stil...
De achterblijvenden stelden veel belang in de beteekénis der, elkaar zoo snel opvolgende, geluiden,
Ze vonden de vestibule bezaaid met de scherven van
hetgeen zooeven nog een rnonstergroote vaas voorstelde. De spreekkamer was verlaten, en even hecht
gesloten als de voordeur. Die van de studeerkamer
stond open, maar daarbinnen was weinig te zien.
Schrijf bureau, boekenkast, stoelen, papiermand...
oogenschijnlijk was alles in orde... Alleen'die cylindervormige papiermand... nee... wat daarmee gebeurd was mocht Joost weten, maar in orde was_
het bij lange niet...
„Lekkoazie aan de dakgeut!" stelde Piet vast. „Karwaaigie voor de loodgieter! En Joapie is naer huig
om te ete! Doaluk goa 'k ok 'n baksie doen, moar
laete we et d'r nou eerst nog es over hebbe...!"
(Wordt vervolgd)

HEBBEN OF ZIJN
zien, hoe wij ons te heroriënteeren
Dat Europa tot den grooten eindhebben. Het is goed om, waar de
strijd genaderd is, zal op dit oogenhardheid van het slagveld ons tot nu
blik vriend noch vijand meer kunnen
toe grootendeels voorbij ging — en
ontkennen. Aan de fronten bloedt de
daarmee een dwingende leerschool —
jeugd van Europa. Achter de fronten
uit de herinnering van ons eigen ververgroot zich het leed van vrouwen en
leden te trachten een inzicht te winkinderen met den dag, en wie volnen. Niets kan ons tenslotte beter op
doende begrip heeft voor de werkeden goeden weg helpen.
lijkheid, bezit thans nauwelijks moed
Vrijheid. Wat was eigenlijk die
genoeg om zich die werkelijkheid ten
vrijheid, die sommigen op dit oogenjolle in te denken. Er is slechts één
blik nog als hoogste waardeering het
ding. dat kracht genoeg geeft om de
woord democratisch meegeven? Het
feiten in al hun hardheid te aanwas een vrijheid van stempellokalen.
vaarden; de bittere noodzaak voor
Het was een vrijheid van praten tot
Europa, dit duister dal tot het einde
in het oneindige — doch de vrijheid
toe te doorschrijden, wil het weder
van Jiandelen? Wat gaf het den man,
in het licht van een werkelijken
die zei: „Ik wil werken"? De maatvrede geraken.
schappij, waarin hij leefde, bood geen
Het is echter tragisch, bij dit alles
gelegenheid, dien wil te toonen. Het
te moeten ervaren, dat er in Nederwas de vrijheid, die kerels met een
land nog immer te veel zijn, die de
gezond stel hersenen en sterke hangebeurtenissen, die zich thans op het
den, veroordeelde tot een immerEuropeesche slagveld voltrekken, niet
durende verpauperiseering. Het was
anders kunnen zien dan als een groovrijheid van den man, die door ambten wedstrijd,' waarbij zij onder het
telijke instanties met zich moest laten
motto „De sterkste wint toch" al vast
sollen, die zich controle op controle
op den naar hun inzicht sterkste hebdoor vele overheidsinstanties tot in
ben gewed, om verder behaaglijk als
zijn woning moest laten welgevallen.
supporters in een tochtvrij hoekje geHet was de vrijheid, die voedselverdoken het einde van den wedstrijd
nietiging op groote schaal als hoogste
af te wachten.
Ja, zoo doen helaas nog velen. En •wijsheid predikte. Het was de vrijheid
van hej; geponste rijwielplaatje voor
ze doen het in de stellige overtuiging,
den armen bliksem, die vooral te herdat straks, wanneer de wedstrijd gekennen moest zijn, ook aan de vele
ëindigd is, de overwinnaars hen als
ondersteunings- en andere stempels,
trouwe supporters aan een welvoordie een uiterst kiesche overheid in
zienen feestdisch zullen nooden.
het trouwboek j e der bedeelden liet
O, de argeloozen. Wat moet er nog
zetten, om hen voor altijd te teekegebeuren, voor inzicht bij hen de
nen. Vrijheid, zeker voor gemeente
plaats inneemt van het misverstand?
en rijk om de „werkloozen" als
Voor de storm, die over de wereld
raast, bezit kan nemen van zoo menig . kaatsbal te gebruiken bij het nobele
„af schuif systeem". Het was de vrijin doodelijke rust gevangen brein?
heid, die er prat op ging, tot de eerste
Is de Nederlander dan werkelijk niet
tien goudlanden van de wereld te begroot genoeg om Europa te ontdekhooren (wat hebben we toch veel) en
ken? Blijft hij, met den blik op het
ondertusschen geheele bevolkingsdeeverleden gericht, dan altijd en eeuwig
om vrijheid vragen, terwijl zijn onvrije geest zich niet eens aan de
waanvoorstellingen omtrent dat verleden, weet te ontworstelen?
Vrijheid? Hoe lang zal dat geroep
om die dierbare- vrijheid van" voorheen nog aanhouden bij duizenden,
die in het verleden nimmer vrijheid
gekend hebben?
Is het den Nederlander — en in
het bijzonder, dien Nederlander, die .
voorheen door een dwaas misverstand
den eerenaam „arbeider" als een
etiket van geringschatting aan zich
gehecht zag — om werkelijke vrijheid begonnen, dan is er voor hem
maar één • mogelijkheid: met twee
voeten op den bodem van de werkelijkheid gaan staan én voor eens en
voor altijd afrekenen met die vrijONTSPOORD
•
•
heidsleuze, die haar bestaan ontleent
n
Het loopt tegen half acht in den
aan een geïdealiseerd verleden. Jln dat
avond. In een van de drukste straten
beteekent dan, dat die vrijheidszin
van de groote stad schuifelt een
zich tevens moet omschakelen, en zich
dichte menigte voetje, voor voetje
. niet moet richten op wat wij zullen
verder. Als niet te verzadigen muilen
hebben, doch op wat wij zullen zijn.
gapen de vestibules van theaters en
Voor het wordende Europa is het
oogenblik van omschakeling sinds
bioscopen, en slokken steeds meer
voedsel, in den vorm van menschen,
lang aangebroken. Zij, die thans aan
alle fronten hun leven wagen en
naar binnen. Straks zullen deze
offeren, strijden niet. opdat Europa
menschen in het beschermende
zal bezitten, doch opdat Europa üal
duister van de zaal zitten, en hun
zorgen van alledag zullen vergeten
zijn. Zij, die de harde slagen van het
lot verduren, die de eeuwenoude
zijn, dank zü de honderden meters
cultuurcentra van ons werelddeel
celluloid, die men film noemt. Zij
treffen, dragen dat niet, om matezullen meegriezelen en zich soms vergapen aan een omgeving, ' die de
riaal gewin, doch opdat Europa zal
bestaan.
hunne niet is.
Wanneer de voorstelling is afgeOngetwijfeld is het voor vele
loopen, en de bioscopen de bezoekers
Nederlanders moeilijk, deze waarheid
bij honderdtallen tegelijk uitbraken,
onmiddellijk en klaar te zien en de
dingen met Europeeschen maatstaf te
dan is dat alles weer voorbij, dan
drukt weer het werkelijke leven op
nieten. Tenslotte, wij staan niet op
hun schouders, het leven met zijn
Cotentin met het geweer in de hand;
wij leven — over het algemeen — ' harde en soms rauwe werkelijkheid.
niet onder de terreur van bommenMisschien zonder dat zij het zelf behagel;' wij dragen — wederom in het
seffen. Misschien
u int hoevelen
algemeen — geen rouw om ouders,
van hen zullen nog gelooven dat er
echtgenooten of kinderen, die op het
zich achter de spiegelruiten van de
slagveld vielen. Wij moeten, zoolang
talrijke c'afé's, waarvan de namen
niet de groote strijd alle belemmerinzich soms nauwelijks laten uitspreken
gen, die het uitzicht 'op wijden
en doen denken aan de binnenlanden
horizont in den weg stdan, met één
van Afrika, dingen afspelen, die het
slag ^wegvaagt, onze overtuiging uit
daglicht kunnen verdragen?
kleinere dingen winnen.
De straat lijkt op een gekkenhuis,
^at zij dan zoo, doch voor wie wil
op een kermis. Van achter de bruine
hooren en zien, blijft er dan nog
gordijnen, dié* voorkomen, dat een al
te nieuwsgierige voorbijganger naar
immer genoeg, waaruit wij kunnea

len in kommer en ellende liet voortmartelen (wat zijn ze toch machteloos).
Het is niet noodig deze dingen te
schilderen, omdat bij de werkelijkheid alle schildering ten achter moet
blijven. Verwonderen wij ons alleen,
dat velen, die die vrijheid aan den
lijve ondervonden hebben, thans er
naar terugvragen. Of doen zij dat
niet, verlangen ze naar een andere
vrijheid. Welnu, dat zij het dan toonen. Er is tenslotte maar één vrijheid
denkbaar, die van ons volk, dat hetgeen het als geheel is, hooger stelt
dan wat enkele bevoorrechten hebben
en zoo noodig ten koste van dat volk
trachten te blijven bezitten.
Vrijheid is slechts daar, waar arbeid
meer is dan goud» waar de arbeider
— of hij nu een wetenschaps- of een
ambachtsman is — alles is en de
sjacheraar niets. Vrijheid is daar,
waar de boer niet voor de mestvaalt
werkt. Vrijheid is slechts daar. waar
krachtige kerels niet in drommen
voor de stempellokalen staan. Vrijheid tenslotte is alleen te vinden
daar, waar iedere werker erkenning
vindt, omdat hij door zijn werk iets
is, in tegenstelling met een wereld,
waarin die erkenning slechts bestaat
voor wie wat heeft. •
Op deze vrijheid moet ook de
Nederlandsche werker zich richten.
Tot het verwerkelijken van die vrijheid moet'Ulij medewerken. Doet hij
dat niet, dan legt hij zelf opnieuw den
grondslag voor die andere vrijheid,
die hij in het verleden zoo goed heeft
leeren kennen, een „vrijheid", die
thans geheel Europa bedreigt.
Zal die dreiging werkelijkheid worden? De strijd van den soldaat, die
aan het front zijn leven inzet, is
reeds een krachtig „neen" op deze
vraag. Dit krachtige neen te onderstrepen door een duidelijke keuze
voor een nieuw Europa, voor een sterk
eigen volk, en voor een vrijheid, die
lijnrecht staat tegenover^, de verbinren kijkt, waaien flarden muziek
naar buiten. Muziek!! Men durft het
nog muziek te noemen. Het is het
krankzinnige gejank van een saxofoon, vermengd met het afschuivelijke
gebler van een blikken trompet en
het geriedel van schippersklavieren
of, zooals men ze tegenwoordig deftia
noemt, accordeons. Iets verderop het
gek makende gejengel van een electrisch draaiorgel. En zoo is het deur
na deur, huis na huis Overal de
zakelijke, zilveren letters, die verkondigen, dat hier Nelly woont, en dat
deze Nelly zich, verheugt in het bezit
van een orkest, „band" staat er, die
overal ter wereld groote successen
heeft behaald. Deze meergenoemde"
„band" bestaat dan uit een verzameling wezens, die haren dragen, die
hen tot over hun boord vallen. Ze
schijnen onder het spelen behept te
zijn met een soort Sint Vitusdans,
want hun beenen, hun oogen, hun
hoofd, alles wiegt heen en weer en
op en neer, en nu en dan slaakt de
aanvoerder afschuwelijke kreten, die
blijkbaar bedoeld zijn om het geheel
nog meer kracht bij te zetten. Hun
oogen hebben veel weg van de oogen
van een schelvisch op het droge, ze
staren voor zich uit, wezenloos, in het
niets, ze zijn een uitdrukking van
hetgeen er in deze „boys" leeft, één
groote, eindelooze leegte
En de gasten, het hooggeachte
publiek, het is al niet veel beter. Zie
Lze daar hangen, want zitten is het
nauwelijks te noemen, aan de bar, op
hooge krukken. Dikwijls zijn ze vergezeld door dat soort vrouwen, dat
niets beter te doen heeft dan tot
's morgens 12 uur in bed te liggen,
om daarna een bezoek te brengen aan
een of ander nog altijd wel bestaand
schoonheidsinstituut, dat, dank zij
een overvloedige hoeveelheid poeder,
crème, schmink en dergelijk soort
ingrediënten, deze inhoudslooze gezichten een masker weet te geven dat
aantrekkingskracht schijnt uit te
oefenen op een zeker soaft lieden.
Verbod om sterken drank te tappen?
Och meneer, daar lachen we om. We
willen immers, als het moet, wel
f 5.— voor een borrel betalen. Wij

„DE ZWARTE HANDEL"
Baron van Rust tot Arbeid Niet,
De Pleegzoon van graaf Parasiet,
Heeft nooit 'behoorlijk opgepast,
Doch al z'n goeie geld verbrast!
A
Nu doet hij zaken in het zwart,
Waarmee hij de Justitie tart.
Doch daar hij erg geslepen is,
Ontloopt hij de gevangenis...
Hij handelt niet in vleesch en brood,
Maar doet zijn zaken in het groot,
In hectoliters anthraciet,
Daar dat de vetste winsten biedt..,
En al het geld dat hij vergaart,
• Wordt niet voor later opgespaard,
Hij gaat - en neemt vriendinnen mee 't Verteren in zijn stamcafé...
Daar drinkt hij borrels, groot en klein,
Die nog slechts „zwart" te krijgen zijn.
Waarmee hij and're zaken spekt
En zelf nog z'n gezondheid nekt...
Zoo teert de man, die nooit iets deed,
Op vruchten ifan het arbeidszweet,
Van hen, die in de kolenmijn,
Steeds dag en nacht aan d'arbeid zijn.
Gij noeste werker, die met vlijt,
Zélf dag'lijks aan den arbeid zijt
En ijverig uw werk presteert,
Schuwt hém die zóó op arbeid teert..,
Hij, die geen vaste werkkring heeft,
En van den zwarten handel leeft.
Heeft het bij u 'en ons verbruid-,
Stoot hem dus uw gemeenschap uit!
HENRI HENDERSON.
meende vrijheid van het verleden, dat
is wat ook de Nederlandsche werker
op dit oogenblik heeft te doen, niet
meer, maar ook niet minder.
D. 1ETSWAART.
verdienen het geld op een gemakkelijke manier. 'We koopen en verkoopen, dat is alles, en het geld
stroomt binnen, zonder dat we. er iets
voor behoeven te doen.
Ergens in een hoekje, in het rossige
licht van een klein, pietlutterig schemerlampje, zit een jonge kerel. Kerel
is eigenlijk een te mooi woord. Hu
kan nauwelijks 19 jaar zijn. Een
slappe vaatdoek is het, met een borstelig uitsteeksel onder den neus, dat
bedoeld is \ om hem een bijzonder
cachet te geven. Hij is vergezeld van
een vrouw, die tegen de dertig loopt.
Beiden zijn nu niet bepaald nuchter.
Wanneer de jongeman betaalt, zien
we een aantal bankjes van f 100.— in
zijn ^portefeuille schemeren. De vrouw
heeft met een loerenden blik gekeken. De bankbiljetten zullen straks
van eigenaar zijn verwisseld.
Ook andersom is het. Oude kerels,
misschien wel mannen wier gezin
thuis zit, en wacht op vader, die
voorgaf.een belangrijke conferentie te
hebben, zitten hier met schepsels van
het vrouwelijk geslacht. Meisjes zijn
het nog, kinderen van 15 tot 18 jaar,
verworden creaturen.
En wanneer het dan eindelijk sluitingstijd is, loopen de kroegen leeg.
Daar gaan ze, de jongens en de
meisjes, de verworden elementen van
de jeugd van Nederland. Terwijl duizenden jonge kerels hun leven aan de
fronten inzetten, terwijl er een strijd
om het zijn of niet zijn van Europa
woedt, loopen ze rond met dikke portefeuilles, met opgeverfde gezichten,
met allures van mannen en vrouwen
van de wereld.
Donderend dreunen de kanonnen.
Tekkerend ratelen de machinegeweren.
Een werelddeel strijdt voor het behoud van zijn cultuur en zijn bestaan.
Zij hooren het niet, of willen het
niet hooren. Ze bestelen de gemeenschap, en denken een goed leventje
te kunnen leiden.
Zij weten niet wat arbeid is. Hier
helpen geen verboden, geen halve
maatregelen. Slechts een krachtig ingrijpen zal in staat zijn, hierin verandering te brengen. Het i* de
hoogste tijd.....*

om h
ken.
koeiei
|faoe w
pCortc

il U WC!

im

alle gproote stede
'het lugubere
• huntJbongermar
•; 20.000 veterane
>sche deelnemer
het kapitool be
iniet met leege
lijdende familie
"zien,, hoe werkl
eveïi In: rioolbtii
in Londen uit; p
;;iliggenin een sneeuws
;W

'fonge memchea
om hun handen te
ken. We zien» hoe'-groten
^koeien, geworpen wordt.
|b,pe werkloos Ettr0pa;ip
|PK.ortï>nit We zien den
iaytwen tijd. in
'tvenscht hem terucjl

. Vergaderingen in het kader van de actie:
De kapitalistische vijand voor de poorten van Europa
Leeuwarden:

(Slot)
van den ambtenaar, hoort er werkeTextiel.
lijk van op, wanneer fce verneemt,
Vijzelgracht Amsterdam.
dat ook de ambtenaar zeer strenge
Eens een zoemende bijenkorf van
instructies heeft, waarvan hij onder
winkelende huisvrouwen en gediengeen enkele voorwaarde mag afstige winkeljuffrouwen, thans het
wijken.
.
Textielkantoor van den Distributie- Zoo zijn we van loket tot loket gedienst. Een staf van menschen werkt
gaan. En overal hetzelfde beeld. Behier dag aan dag om aanvragend
hulpzame ambtenaren, geen bureauAmsterdam te helpen. Wilt ge cijfers?
craten, die het publiek met raad. en
Er staat een karthoteek van 400.000
kaartjes, waarop 20.000 aanvragen per
daad terzijde staan, en die in geen
maand worden aangeteekend. Twintig •enkel opzicht verdienen, dat men
controleurs rijden van het eene einde
minachtend of laatdunkend over hen
van de stad naar het andere' om te
spreekt. Ware het anders geweest, we
onderzoeken, of deze aanvragen wel
zouden het ook" geschreven hebben.
op waarheid berusten, „want", zegt
Vermissingen.
ons de heer Carré, chef van het
Textielkantoor, „het publiek vraagt in
66 staat er op de deur.
vele gevallen maar aan, ofschoon het
Eén enkel cijfer, waarachter dikheelemaal niets noodig heeft. „.Zeker,
wijls onnoemelijk veel leed en ellende
er zijn gevallen, die iemand de haren
verborgen ligt.
ten berge doen rijzen. Talrijke brieHier komen al diegenen, die hun
ven getuigen daarvan. De aanhef erstamkaart of bonnen kwijt zijn, of
van varieert van „Lieve schat van een
voorgeven kwijt te zijn, want ook dat
directeur" tot „Vuile r
" (een niet
laatste komt nog wel eens voor. Vernader te omschrijven woord) met alle
loren of gestolen! Moeder heeft ze bij
schakeeringen, dlè tusschen deze beide
het verlaten van het huis in de
uitersten mogelijk en denkbaar zijn.
kachel gestopt, want daar zullen inEn in die dringende gevallen wordt
brekers en dieven toch wel niet zoeer ook inderdaad voor gezorgd, dat
ken! Vader komt thuis, voordat de
de betrokkenen zoo snel mogelijk
vrouw des huizes terug is, heeft het
worden geholpen. Daar is bij voorkoud, en maakt de kachel aan. Zoobeeld het geval van een vader, wiens
lang tabaksbonnen in rook opgaan,
zoon alle kleeren uit de kleerkast had
kan' men zeggen, dat ze hun natuurgestolen. Nauwelijks was de man aan
lijke bestemming volgen. Is dit echter
met andere bonnen het geval, dan
nieuwe vergunningen en kleeren geholpen, of zoonlief zórgde prompt
beteekent het niets minder dan een
ramp.
voor een prolongatie van de ver„Of er niets aan te doen is", vraagt
tooning.
de man, die het droeve verhaal komt
Beneden, waar eens knoopen, naalvertellen.
den, stoffen en wat dies meer zij,
De ambtenaar belooft hem, alle
werden verkocht, is de balie verrezen.
mogelijke moeite te zullen doen. Ook
Gebleven alleen is het komen en gaan
hier is dat moeilijk, want de voorvan het publiek. Aanstaande en jonge
schriften ten aanzien van vergoeding
moeders, arbeiders buitenland, schipvoor zoekgeraakte of gestolen bonnen
pers, menschen wier goed men gestozijn zeer streng. De chef van de aflen heeft, zij allen komen en gaan,
deellng Vermissingen, de heer Sonmet hun verlangens; vragen en fordag, blijkt echter geen ambtenaar te
mulieren. De ambtenaar achter het
zijn, die zich aan de doode letter van
loket helpt ze stuk voor stuk, correct
de instructeurs houdt. Waar hem dat
en vriendelijk. Hij heeft een open oor
mogelijk is. helpt hij.
voor iedereen.
Kamer 66 is al dikwijls getuige ge„Meneer, m'n boel is gestolen."
weest van zonderlinge voorvallen Zoo
„Laat u mij de politievörTdaring
had de -hond van een dame de kolenmaar eens even zien."
bonnen opgegeten. Den volgenden dag
Nuchter staan daar zwart op wit
kwam de' dame in kwestie op de afde gestolen goederen: een winterjas,
deeling Vermissingen, en bracht omeen regenjas. 3 pakken, 20 paar
standig een in papier verpakt rond
sokken."
voorwerp te voorschijn, dat bij nadere
,,'k Wou dat ik ze had, 20 paar sokbeschouwing een potje van zeer bijken!" verzucht de ambtenaar.
zonderen naam bleek te zijn, waarin
„Ja meneer, als je 20 jaar behoorzich een stokje en nog iets (van den
lijk verdiend hebt, en zuinig bent gehond) bleek te bevinden. Den ambteweest, dan heb je wel wat in je kast",
naar werd verzocht, zich door roerantwoordt de bestolene. Nu heeft hij
bewegingen met meergenoemd stokje
'niets meer. Een of meerdere a-sociale
te overtuigen van het feit, dat tuselementen hebben in één nacht datgene gestolen, waarvoor hij. lange
jaren heeft gewerkt.
De ambtenaar helpt hem, en even
later gaat de bestolene met een verheugd gezicht, voor zoover dat tenminste onder deze omstandigheden
nog mogelijk is, huiswaarts.
De volgende klant is een oud, gerimpeld schippersvrouwtje. Het water
en de zon van jaren hebben haar gezicht met diepe rimpels doorploegd.
Zij heeft blijkbaar dezelfde opvatting
gehuldigd als de inschrijvers op
leeningen, die op honderd stuks inteekenen, om er vijftig toegewezen te
krijgen. Het aanvraagformulier is ten
minste dicht beschreven en de dingen,, die er opzijn ingevuld, zouden tot
de veronderstelling leiden, dat ze onder haar regenjas eigenlijk niets
meer aan heeft:
De ambtenaar heeft een lijvig boek
van een paar honderd bladzijden ter
hand genomen. „Richtlijnen voor de
Textieldistributie" staat er op. En
hierin is den Distributiedienst precies
voorgeschreven wat wel en wat niet
mag worden verstrekt. Het vrouwtje,
dat blijkbaar gedacht heeft dat de
Voor de balie. Het publiek, dat den
groptte van haar toewijzing afhanverkeerd beoordeelt.
kelijk zouizijn van de gemoedelijkheid

Datum: 14-7-44; aanvang: 20.— uur.
Zaal: Schaaf, Breedstraat.
Spreker: S. Ar beek. Provinciaal dienstleidcr Pers en Propaganda
van het het Nederlandsche Arbeidsfront.
Groningen:
Datum: 13-7^14; aanvang: 20.— uur.
Zaal Groninger Sproak, Akerkstraat 11.
Spreker: H. P. D. Bongaerts, Provinciaal leider van~het Neder-,
landsche Arbeidsfront..
Deventer:
Datum: 11-7-44; aanvang: 19.30 uur.
Zaal: Help V zelven, Diepenveenscheweg.
Spreker: J. Ph. van Kampen, leider Arbeidsgebied bijzondere
opdrachten van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Utrecht:
Datum: 10-7-44; aanvang 19.30 uur.
Zaal N.V. Huis, Oude Gracht.
Spreker: G. J. Zwertbroek, leider van het Arbeidsgebied Propaganda van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Den Haag-:
Datum: 13-7-44; aanvang 19.30 uur.
.. x
Zaal: Volksgebouw, Prinsegracht 73.
Spreker: G. J. Zwertbroek, leider, van hét Arbeidsgebied Propaganda van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Rotterdam:
Datum: 14-7-44; aanvang: 19.30 uur.
Zaal: Odeon, Gouvernestraat 50.
Spreker: J. Ph. van Kampen, leider van hét Arbeidsgebied bijzondere opdrachten van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Amsterdam:
Datum: 14-7-44; aanvang: 19.30 uur.
Zaal: Kleine Concertzaal Bellevue, ingang Marnixstraat.
Spreker: H. J. Woudenberg, leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Goes:
Datum: 11-7-44; aanvang 20. uur.
Zaal: Prins van Oranje, Nieuwstraat.
'• Spreker: A. H. Akkermans, Provinciaal dienstleider Pers en
Propaganda van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Breda:
Datum: 11-7-44; aanvang 19.30 uur.
Zaal: de Graanbeurs.
Spreker: A. M. Vos, Onderafd.leider van het Arbeidsgebied Propaganda van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Eindhoven:
Datum: 12-7-44; aanvang 19.30 uur.
Zaal: de Korenbeurs.
Spreker: 3. Ph. van Kampen, leider van het Arbeidsgebied
bijzondere opdrachten van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Maastricht: Datum: 13-7-44; aanvang: 20.— uur.
Zaal: Redoute.
Spreker: A. J. Danner, Afdeelingslöider Van het Arbeidsgebied
Propaganda van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Winterswijk: Datum: 15-7-44; aanvang: 20.— uur.
Zaal: Van Besker.
Spreker: S. Arbeek, Provinciaal dienstleider Pers en Propaganda
van Het Nederlandsche Arbeidsfront.

schen de bruine substantie van den helpen."
hond resten van kolenbonnen aanPrompt verscheen het hoofd van
den zooeven nog -op den grond ligwezig waren.
* Dat ook hier het publiek soms
genden man boven de balie.
tracht den Distributiedienst te mis„Ofschoon het heel moeilijk zal
leiden, moge uit het volgende voorval
gaan."
blijken.
Het hoofd verdween. Weer een toeval.
Een boom van een kerel kwam op
Vermissingen mededeelen, dat zijn
De man is natuurlijk niet geholpen.
Want achteraf bleek hier inderdaad
bonnen hem ontstolen waren tijdens
een toeval, want hij was lijder aan
•sprake te zijn geweest van een poging
toevallen. Nu krijgt de ambtenaar al
tot oplichting.
zeer spoedig een groote menschenHet kan de menschen niet genoeg
kennis, zoodat hij aanvoelde, dat er
op het hart worden gedrukt: Bonnen
hier iets niet in orde was.
zijn nog belangrijker dan geld!!!' En
„'t Spijt me meneer, maar Ik kan
het Is merkwaardig te ervaren, op
u niet helpen."
welke nonchalante wijze er met bonDe man was verdwenen, maar nienen wordt omgesprongen.
mand had hem weg zien gaan. Bij
nader onderzoek bleek hij op den , Bonnen, 'bonnen en nog eens bonnen. De heele wereld schijnt er om te
grond te liggen, 'n Toeval.
draaien. Menschen, die er vroeger
„We moeten dien man toch maar
niet aan dachten, een oneerlijke handeliiig te verrichten, stellen nu hun
goeden naam in de waagschaal, wanneer het gaat om een bonnetje. De
zwarte handel, deze pest in de gemeenschap, bloeit in oi>seure kroegen
- en donkere stegen.
Boven iedere verdachtmaking verheven staat daar de Distributiedienst
met zijn duizenden werkers, die ieder
voor zich een schakel vormen in dat
apparaat van de volksgemeenschap,
dat er voor zorgt, dat ook inderdaad
ieder het zijne krijgt.
Dag in dag uit helpen zij het
publiek. En dat er niets moeilijker is
dan dat, we hebben in deze luttele
dagen, dat we zelf min of meer ambtenaar waren, maar al te goed ervaren. Misschien wordt iemand wel
eens wat kortaf te woord gestaan,
misschien vallen er harde woorden,
maar kan dat anders, wanneer het
publiek soms onredelijk optreedt en
tracht den ambtenaar te misleiden?
Ons past een diep respect voor de
organisatie die Distributie heet, en
ambtenaar nog maar al te dikwijls
vooral
voor de vele werkers die
(Foto AP/Breyer)
het apparaat op gang houden.

IMPRESSIES VAN EEN ZWERVEND
ARBEIDSFRONTMAN

gevat, waaraan dit volgens hun meening te wijten is.
Beslissingen treft vanzelfsprekend
alleen de bedrijfsvoerder.
Deze medewerkers van den socialen
voorman mogen dus in geen geval
vergeleken worden met een veiligheidsingenieur, of beambte, belast
met toezicht. Zij mogen dan ook in
het geheel niet belast worden met de
een of andere verantwoording t.o.
van de bedrijfsveiligheid. Dit zal
boven het raam van hun normale
werkkring uitgaan. Zou men dit
doen, dan zou men hen in een zekere
superieure verhouding brengen t.o.v.
hun kameraden, waardoor hun vertrouwensfunctie tusschen den bedrijfsvoerder en zijn arbeiders verbroken wordt.
•
Het is derhalve ook duidelijk, dat
een medewerker voor veiligheid en
gezondheid slechts dan voor het bedrijf
waardevolle werkzaamheden
kan ontwikkelen, wanneer de bedrijfsvoerder ook met de daad met zijn
raad rekening houdt, hem een passende taak geeft, voor zijn opleiding
zorg draagt en zich regelmatig met
hem bemoeit.
De opleiding van deze medewerkers
voor gezondheid en veiligheid moet
aan den aard van hun taak zijn aangepast. Deze medewerker mag niet
"_tot opzichter worden opgeleid en het
zou uit den v grond der zaak verkeerd
zijn hem met allerlei kennis op
wetenschappelijk gebied vol te proppen, waarmede hij tenslotte toch
niets kan uitrichten. Daartegen zal
het doel van een juiste scholing
dezer medewerkers een verruiming
van hun gezichtsveld op dit gebied
moeten zijn.
Er moet hun getoond worden, wat
op het gebied der arbeidsbescherming
tegenwoordig gebeurt, hoe gewerkt
wordt, welke moeilijkheden bestaan
en op welke manier men deze denkt
te overwinnen.
Voor alles zullen deze medewerkers
bekwaam moeten worden gemaakt
verder te kijken dan hun neus lang
is om ook maatregelen te begrijpen,
die voor den enkeling misschien
minder prettig, maar voor het geheel
noodzakelijk zijn.

zeker niet. Want die bril belet, dat je
Wat je ver haalt
zegt een oud
eet van liet goeie voer, dat nog altijd
gezegde, maar als ik es wat frissche
socialisme heet."
en oorspronkelijke denkbeelden wil
„Dus we zijn toch koeien", meent
opdoen, dan behoef ik niet zoo ver
„de Duim".
van huis te gaan.
„Voor den drommel niet, en daarErgens drie-en-dertig
uitgesleten
om zal er heusch wel een oogenblik
traptreden hoog, met een riant uitkomen, dat je dien gekleurden klaszicht op de oude daakjes van de nog
senstrijdbril — of bij een ander den
immer typisch Amsterdamsche Jorliberalistenbril —. die vaak nog veel
daan, woont nog altijd het puikje der
vaster zit — van je neus weg zult
Amsterdamsche ketelmakers, een jaar
schuiven, om de werkelijkheid te
of tien geleden, met een goud horzien, zooals die is."
loge met inscriptie, een paar centjes
„Dan zie ik ook niet zooveel fraais."
pensioen en zoo doof als een kwartel,
„Dan zie je in. ieder geval een
uit het bedrijf geraakt.
mogelijkheid — meen ik — om niet
Ondertusschen, daar zit ie nou, drie
als de koeien te eten wat ze je voorhoog achter de geraniums en kijkt
'zetten, maar om zelf te bepalen wat
hoe zijn vrouw — proper
wijfje
je maatschappelijk menu, zoowel
meester! — de gepolitoerde stoelen
sociaal als cultureel, zal zijn; daartoe
glimmend houdt en voor de fourage
worden je makkers nu opgeroepen.
zorgt. En verder staat „de Duim" (zoo
Niet om maar te grazen en te her.geheeten sinds dat nuttig lichaamskauwen, maar om als eenheid te verdeel een klein conflict met een klinkwerkelijken, wat ze als enkeling niet
hamer kreeg uit te vechten, en
kunnen — en" dan en je bent zelf
eenigszins vervormd het slagveld
over de koelen begonnen — niet als
verliet) buiten het leven?
stamvee, als kuddedier, maar — lach
Hola. Vroeger stond „de Duim"
er om als je wilt — als ménsch, als
midden in de organisatie, en daarom
bewusten werker, als kerel, die weet
kijkt hij ook vandaag het leven met
wat hij wil, in een hecht geheel, dat
argusoogen aan, weet hij op een prik
Front van den Arbeid heet".
wat er in de wereld loos is (die
„De Duim" kijkt.eens tusschen zijn
kranten liegen wel, maar „de Duim"
roode geraniums door naar buiten,
heeft geleerd tusschen de regels door
maar wat hij op dit oogenblik ziet,
te lezen, zegt hij), -en ook wat „de
dat zijn niet de daken van de huizen
arbeiders" betreft, kijkt „de Duim"
in de Joïdaan. Zijn blik gaat verder,
nog met wakkere oogen de buitendie gaat naar de toekomst.
wereld in, al heeft hij tusschen zich
„Jongen", besluit hij dan, „als
en die wereld een rijtje onschuldige
een ouwe ketelmaker dat nog eens
geraniums op de vensterbank staan.
beleven kon, allemaal met elkaar voor
„Die blommetjjes benne toch maar
een betere maatschappij.
rood", zegt „de Duim" dan maar met
„Maar één manier", meen ik, „dien
een knipoogje. Goed en omdat die
bril afzetten en de dingen zien zooals
blommetjes dus rood benne, en hun
ze zijn en meewerken om ze te
bezitter er dus van verdacht kan
krijgen, zooals ze in aller belang worworden, dat hij tot het menschenslag
den moeten."
behoort, dat zijn critiek niet onder
stoelen of banken steekt, is het, dat
ik graag mijn hoofd eens bij hem om
de deur steek, om den wind van voren
ARBEIDSVERHEFFING
te krijgen.
(Slot)
Zoo ook vandaag, nog geen vijf
minuten zijn we, na een inleidende
Zoo ontwikkelen zich vanzelf de
beschouwing over het weer, aan den
opgaven van de veiligheids- en gegang, of „de Duim" trekt zich terug
op het beminde terrein van de verzondheidsmedewerkers en de aard
gelijkingen.
van hun werkzaamheden. Zij zullen
„Kijk eens, mijn beste", zegt hij,
met hun practische ervaringen als
„het gaat jullie als ae boeren."
werkers
met de handen vrijmoedig
„Klagen en rijk worden?", vraag ik.
bij den bedrijfsvoerder met hun mee„Nee, daar heb ik 't niet over —
ning over belangrijke vraagstukken
öe boeren, weet je, die zetten de
voor den dag moeten komen, in het
koeien gras voor, snap je."
IS JAN BOEZEROEN WEER DE
bijzonder over de houding van -de
„Nou, is dat dan niet goed?"
SIGAAR?, door C. W. de Mun„Natuurlijk, maar ja, koeien hè —>
werkers t.o. van de noodzakelijke
nik. Uitg. Werkend Volk, Amop een gegeven oogenblik is er geen
maatregelen, welke genomen worden
•> sterdam-C.
gras meer, en ja, dan zetten ze die
voor de bedrijfsveiligheid en de beDit is het verhaal van de kamebeesten een groenen brü op, nou en
scherming der gezondheid, wat de
raadschap,
gegroeid tusschen een
dan vreten ze alles."
werkers gewenscht en wat haar onNederlandschen arbeider en een ge„Prachtig", meen ik, „maar nou de
gewenscht voorkomt, en in dit laatste
demobiliseerden Duitschen frontsoltoepassing van je vergelijking alsjeblieft."
„O, snap je me nog niet?", zegt „de
Duim". „Nou man, duidelijk genoeg.
Vroeger „werd ons arbeiders, toen er
nog wat was, nog wel wat gegeven,
wat je gras kunt noemen: verbeterde
arbeidsvoorwaarden, sociale verzekering, wat al niet. Nou is er niets meer
van, en trachten jullie ons alles door
een groenen bril te laten bekeen, in •
de hoop, dat we alles — dat wil zeggen leugens en wat al onverteerbaars meer _ zullen eten."
Hola, nu is het mijn beurt, en ik
brul „de Duim" in het oor, dat ze me
een paar straten verder gemakkelijk
wegens burengerucht aan kunnen
klagen:
„Je bent er grandioos naast, mannetje. Komt, omdat je ketelmakër was
en geen veeboer. Anders zou je weten,
dat een koe net omgekeerd zou doen.
Die laat — de wetenschap zou je dat
kunnen bevestigen — het beste voer
liggen als het hem door een of anderen uiterlijken vorm verdacht worJcomt. Dat is heel wat anders. Maar
overigens, er zit wel wat waars in je
verhaal. Want er wordt heusch door
De Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van Het Nederlandsche Arbeidsfront
iullie maar al te vaak door een georganiseerde onlangs een wandelmarsch in de omgeving van de stad Groninkleurden . bril gekeken. Je moet je • gen. Dat het aan belangstelling niet heeft ontbroken, blijkt wel uit bovenalleen maar es afvragen, wie dien
staande foto. In opperbeste stemming marcheeren de deelnemers door de stad.
bril op jume neus fteejt gezet. Wij
(Foto Folkers)

BOEKBESPREKING

daat In de noodlottige Novemberdagen van 1918 en later, als Duitschland, aan innerlijke verdeeldheid ten
prooi en- vernederd en uitgeplunderd
door de overwinnaars van Versailles,
die den oorlog wonnen, doch den
vrede verloren, zijn ondergang tegemoet .schijnt te gaan. Inflatie, massale werkloosheid, onlusten, er schijnt
geen eind te komen aan de ellende,
en keer op keer vragen de beide
kameraden zich af of Jan Boezeroen
dan altijd de sigaar moet zijn. Vele
jaren later, als de politiek hen van
elkaar verwijderd heeft, en de Nederlander, sinds lang in zijn eigen
vaderland teruggekeerd, hoort hij
over het nieuwe Duitschland den bij
uitstek socialen staat, waarin alle
werkers, die van goeden wille zijn,
zich geborgen weten.
Een pittig geschreven, lezenswaardige brochure, die menigeen aan het
denken zal brengen.
W. A. ZEYLgTRA.

N I E U W S UIT
DE P R O V I N C I E S
Met betrekking tot de
inwisseling van Vacantiebonnen kan voor
Amersfoort
worden
medegedeeld, dat de
bonnen op de navolgende data moeten
worden ingewisseld aan het Plaatselijk Kantoor van Het Nederlandsche
Arbeidsfront: Letters A—J Maandag
24 Juli, letters K—R Dinsdag 25 Juli,
letters R-^Z Woensdag 26 Juli. De
inwisseling kan plaats vinden van
10—12 en van 2—4 uur. De aandacht
wordt er op gevestigd, dat het lidmaatschapsboekje moet worden meegebracht.
Tot Kringleider van
Tiel en Omstreken van
Het Nederlandsche Arbeidsfront is benoemd
kam. A. van Bommel te
Terborg. Het kantoor is
voorloopig
gevestigd
Voorstad 24. Vrouwen, .wier familieleden in Duitschland werken, kunnen
zich met moeilijkheden tot bovengenoemd adres wenden lederen Vrijdag
van 7—8 uur. .
Het Nederlandsche Arbeidsfront te Alkmaar
maakt^ bekend, dat de
spreekuren van den
Dienst Rechtsbescherming zijn vastgesteld:
Donderdagavond
van
8—9 uur en Vrijdag van 11 uur tot
des middags 3 uur.
Te Rotterdam is gebleken, dat velen werkers ook na werktijd
de gelegenheid moet
worden geboden, overleg te plegen met vertegenwoordigers
van
het Arbeidsfront. Derhalve is voor de
hierna volgende Arbeidsgroepen eéh
avondspreekuur ingesteld. De spreekuren zullen worden gehouden in het
Stedelijk Kantoor van Het Nederlandsche Arbeidsfront,- Westzeedijk 92 te
Rotterdam.
Onderarbeidsgröep: Steen, Bouw,
Hout, Diamant, Metaal, Hotels en
Theaters, Vervoer te land, Vervoer te
water, Verpleging en Huish. diensten,
Bank-~en Verzekeringswezen en Vrije
beroepen op Donderdag, 's middags
van 14—16 uur, 's avonds van 19—20
uur.
Onderarbeidsgröep: Chemische Industrie, Grafische en Papierverwerkende Industrie, Voedings- en Genotmiddelen, Textiel en Kleeding, Leder
en Rubber op Dinsdag, 's middags
van 14—16 uur, 's avonds van 19—20
uur.
Onderarbeidsgröep. Ambacht op
Maandagmiddag van 14—16 uur,
Dinsdagmiddag van 14—16 uur, Dinsdagavond van 19—20 uur.
Tewerkstelling binnen- en buitenland
op Dinsdagmiddag van 14—16 uur,
Donderdagmiddag van 14—16 uur.

zen van deelname bedragen: 45 et. voor
leden en 55 et. voor niet-leden. Indien
zij Individueel meeloopen; In bedrijfsverband bedraagt de prijs slechts 40 et.
per persoon.

Wedloop van 1^ km.
te Deventer

Openluchtbad Blankevoort
te Heerlerheide

OPVOEDING
NATUURBADEN
„De Ijzeren Vrouw"
te Den Bosch
Voor deze Zweminrichting geldt,
dat leden van Het Nederlandsche Arfceidsfront en hun huisgenooten tegen
gereduceerde prijzen toegang hebben. Zij
betalen slechts 50 % van de normale
toegangsprijzen, "t.w.:
Gezinsabonnement voor niet-leden kost ƒ 3.50, voor
leden ƒ 1.75: persoonlijk abonnement
resp. ƒ 1.25 en ƒ 0.62i; persoonlijk abonnement voor kinderen resp. t 0.75 en
ƒ 0.37*.
Ook op de abonnementsprijzen Ie
klasse wordt thans voor leden 50 %
korting verleend. De normale tarieven
hiervan bedragen: Gezinsabonnement
ƒ 10.—, pers. abonnement voor volwassenen f 3.—; pers. abonnement voor
kinderen t.m. 15 Jaar f 2.—.
Nadere inlichtingen bij riet Prov.
Bureau. Nieuwstraat 31 te Den Bosch.

Natuurbad „De Biltsche
duinen" te Bilthoven
De prijzen voor leden en huisgenooten bedragen: Abonnementsprijs kinderen 2, tot en met 9 jaar van niet-leden
/ 5.—, voor die van leden ƒ 2.50; voor
kinderen van 10 tot en met 15 Jaar
resp. ƒ 5.— en ƒ 3.—; Volwassenen:
Niet-leden ƒ 7.—. leden ƒ 3.50. Nadere
inlichtingen bij het Plaatselijk Kantoor, Nieuwstraat 37, De Bilt.

„Crailoo' bij Hilversum
Leden en hun huisgenooten betalen
slechts 30 et. p. p.; kinderen t.m. 13
Jaar 20 et. p. p. Nadere Inl. bij Plaatselijk Kantoor Hilversum, Stationsstraat
8; J. C. W. Bussbach, Vaartweg 64 te
Bussum; A v. d. Kaay, Driftlaan 24 te
Blarïcum en P. Bakker. Moleneind 50
te Kortenhoef.

Openluchtbad „De Branding"
te Doorwerth •
Leden en hun huisgenooten betalen
In plaats van 45 cent slechts 25 Cent
p. p. (behalve des Zondags). Speciale
zwemkaarten hiervoor kunnen afgehaald
worden bij het Plaatselijk Kantoor,
Janstouitensingel 17 te Arnhem.

Openluchtbad „Groenendaal"
te^ Doetinchem
Leden en hun rmisgenooten betalen
als abonnementsprijs ƒ 3.— ïn plaats
van ƒ 4.—; personen van 12—16 Jaar
f 2.50 In plaats van ƒ 3.—; personen
beneden de 12 Jaar f 2.— In plaats van
/ 2.50. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij het Plaatselijk kantoor. Terborgscheweg 17 te Doetinchem.

Natuurbad te Emmen
Leden van Het NêVlerlandsche Arbeidsfront en hun huisgenooten kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen In de
komende zomermaanden van bovengenoemd Natuurbad genieten. De prijzen
bedragen: Gezinsabonnement voor 4 en
meer personen ƒ 9.25 niet-leden en ƒ 5.25
voor leden; gezinsabonnement voor 3
personen resp. ƒ 8.25 en ƒ 4.75; gezinsabonnement voor 2 personen resp. ƒ 5.75
en ƒ 3.75; 1-persoonsabonnement resp.
ƒ 4.25 en ƒ 2.25; Zwemles resp. f 2.50
en ƒ 2.—. Nadere inlichtingen bij het
Plaatselijk Kantoor Kerkhof laan 7—8 te
Emmen.
OPENLtlCHTBAD TE S1TTARD.
Leden betalen in plaats van 25 cent
slechts 10 cent.

Openluchtbad te Valkenburg
Leden betalen m plaats van 40 cent
slechts 25 cent en" kinderen van leden
16 cent In plaats van 26 cent.
Nadere ml. bij het plaatselijk kantoor
te Valkenburg en Sittard, resp. Grootestraat 15 en Paardestraat 9.

De prijzen zijn als volgt: gezinsabonnement voor zes personen f 15.—.
voor leden / 13.50; éénpersoonsabonnement resp. ƒ 5.— en f 4.—,' idem
voor een volgend gezinslid resp. ƒ 3,.—
en / 2.70, idem voor een derde gezinslid
/ 2.— en / 1.80. Deze abonnementen zijn
geldig van l Juni tot en met 30 September. Nadere Inlichtingen hieromtrent
bij het plaatselijk kantoor HeerlerhetO*.

Z W E M M E N
Baarn
Badinrichting aan de Eem. Leden van
Het Nederlandsche Arbeidsfront betalen
m plaats van 25 cent slechts 15 cent.
Op Dinsdag kunnen alle leden gratis
zwemmen.
Nadere Inl. Kringkantoor, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort; PI. Kantoor
Baarn, Laanstraat l te Baaru.

Zweminrichting te Boxtel
Reductie op de tarieven voor leden
en hun huisgenooten, t.w. gezinsabonnementen ƒ 10.—, voor leden ƒ 5.—;
persoonlijke abonnementen resp. ƒ 5.—
•ten ƒ 3.75: vacantiekaarten resp. ƒ 2.50
en ƒ 1.50. Nadere Inlichtingen aan het
Gemeentehuis te Boxtel.

Zweminrichting te Oss
Op alle toegangsprijzen (ook abonnementsprijzen) wordt aan leden en hun
huisgenooten 50 % reductie' verleend.
Nadere inlichtingen hieromtrent worden verstrekt door den plaatselijk leider,
den beer Ph. van Lent, Kromstraat 60
te Oss.

Zwemwedstrijden te Den Haag
In verband met bijzondere omstandigheden zullen de Zwemwedstrijden,
welke op Zondag 16 Juli a.s. In het
Zuiderparkbad zouden, worden gehoudenden. tot nader order worden uitgesteld.

Afzwemfeest te Breda
Op Donderdag 20 Juli des avonds om
8.30 uur, wordt in het Sportfondsenbad
(Vierwindenstraat) een afzwemfe^st gehouden, waaraan iedereen kan deelnemen.
,,
De toegangsprijs voor belangstellenden
bedraagt voor kinderen tot en met 13
jaar ƒ 0.15 per persoon; personen boven
de 13 jaar ƒ '0.25 per persoon.
Het plaatselijk kantoor Dr. v. Mierlostraat 37, de medewerkers in het zwembad, de Sociale Voormannen en boden
verstrekken U gaarne alle mogelijke Inlichtingen.

WANDELMARSCHEN
Enschedé; Op Zondag 9 Juli 1944. Afstand pi.m. 20 km. De start vindt plaats
des morgens om 9.00 uur vanaf het
Plaatselijk Kantoor, Molenstraat 46, alwaar tevens alle verdere Inl. te bekomen
zijn.
Utrecht: Zaterdag 15 Juli. Het-parcours bedraagt 20 km.; geloopen wordt
in de richting Jutphaas. De start vindt
plaats om 16.00 uur vanaf Paviljoen
Nassaupark. Nadere inlichtingen, alsmede aanm. bij; Prov. Bureau Utrecht,
Maliebaan 14 en het Plaatselijk Kantoor. Hagelstraat 32 te Utrecht.
Deventer: Op Zondag 16 Juli 1944
vindt er in de prachtige omgeving van
Bathmen en Laren een marsen plaats. De
afstand 'bedraagt pl.m. 20 km. De start
vindt plaats des morgens om 10.00 uur
vanaf. Hotel „Hoekhuis". Brink te Deventer. Nadere inl. en aanm. bij het
PI. Kantoor Deventer. Bijkmanstraat 2
te Deventer
Amersfoort: Zondag 30 Juli 1944. Af
stand pl.m. 25 km. De start vindt plaats
des morgens om 11.00 vanaf Café-Restaurant 's. Prinsenhof. Hoff 11 te Amersfoort, Nadere lul. en aanm. bij het
Plaatselijk kantoor, Snouckaertlaan 11
te Amersfoort en Prov. Bureau. Maliebaan 14 te Utrecht.
. .
Tevens kan men zich aanmelden bij
Sociale Voormannen en boden. De prij-

Op Woensdag 26 Juli des avonds om
8 uur, zal voor bedrijven, en individu• eelen te Deventer een wedloop worden
gehouden. De start vindt plaats vanaf
Hotel van Wely, Stationsplein, vandaar
langs de Singel, Noorderbergsingel,
Reipjeswelle, Welle, Zandpont, Brink,
Keizerstraat, Stationsplein.
De kosten van deelname bedragen voor
bedrijven met een bedrijfssportgemeenschap ƒ 2.— per ploeg, voor bedrijven
zonder bedrij f ssportgemeenschap ƒ 3.—
per, ploeg. Individueelen betalen als
leden ƒ 0.35 en als niet-leden ƒ 0.50.
Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij het plaatselijk kantoor te Deventer,'
Rijkmansstraat 2, alsmede bij Uw Socialen Voorman.
WEDLOOP VAN l K.M. TE ROTTERDAM EN AMSTERDAM.
Deze zullen op een nader te bepalen
datum plaatsvinden. De deelname Is
mogelijk voor elk bedrijf en voor individueelen. Er zullen fraaie prijzen ter
beschikking worden gesteld.
.Nadere mededeelingen volgen zoo
spoedig mogelijk.
SPORTBEOEFENING VOOR WERKERS
IN DE IIOTEL-RESTAURANT-CAFÈ-BIOSCOOP- EN THEATERBEDRIJVEN —
TI3 UTRECHT.
Het is de Gemeenschap „Vreugde en
Arbeid" mogen gelukken ook voor deze
arbeidskameraden, die door hun werkkring veelal verstoken moeten blijven
van sport, tegen zeer gereduceerde prijzen sportbeoefening mogelijk te maken.
Zij kunnen deelnemen aan een tweetal
tenniscurgusseii, welke op Donderdagochtend en Vrijdagochtend van 9—l
uur worden georganiseerd. De prijs van
deze cursus bedraagt (3 maanden)
ƒ 7.50 voor leden en ƒ 10.7- voo» nietleden. In dit .cursusgeld i's het gratis
gebruik van ballen en rackets inbegrepen, terwijl een ervaren tennisinstructem- U de eerste be-ginselen zal bij
brengen.
Tevens bestaat voor bovengenoemde
werkers gelegenheid te zwemmen in de
Overdekte Bad- en Zwemirmchting te
Utrecht en wel op Woensdagochtend
van 9—10 uur, met gratis zwemonderricht. De toegangsprijs bedraagt voor
leden / 0.15, riiet-leden ƒ 0.20, voor kinderen beneden 13 jaar resp. ƒ 0.10 en
ƒ 0.15. Uit bovenstaande prijzen blijkt
dus, dat ook de huisgenooten. toegang
tot het zwembad hebben.
Nadere Inlichtingen 'en aanmeldingen
worden zoo spoedig mogelijk ingewacht
bij Uw Socialen Voorman N.en het Provinciaal Bureau > van het Nederlandsche
Arbeidsfront, Maliebaan 14, Utrecht.
ATHLETIEKWEDSTRIJDEN VOOR BEDRIJVEN op liet ENVEHA-TERREIN
(voormalige wielerbaan) te RIJSWIJK,
op Zondag 9 Juli 1944. des morgens om.
9.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt 15 cent
voor leden en 25 cent voor niet-leden.
Toegangskaarten en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Plaatselijk
Kantoor. Dr Kuyperstraat 10 en de
V en A.-kiosk aan den Hofweg te Den
Haag; de sociale voormannen en boden.

VACANTIE-OORDEN
Door bijzondere omstandigheden kunnen wij in tegenstelling met de reeds
eerder gepubliceerde berichten niet
over de hotels te Epen (Zuid-Limburg)
beschikken. Alle aanvragen zijn hierdoor vervallen.
UDDEL (GLD.).
Dit vacantie-oord is geheel volgeboekt tot 9 September. Er kan dus nog
plaats besproken worden voor het tijdvak 9—30 September.
BEMELEN (ZUID-UMBURG).
Van 19 Aug.—16 Sept. is nog een beperkt aantal plaatsen , beschikbaar. De
prijs per dag bedraagt ƒ 4.25 p. p.

Belangrijke mededeeling voor
bezoekers van onze vacantieoorden
In verband met de huidige scnaarschte
wordt aan bovengenoemde bezoekers

verzocht bij hun bezoek aan de bekende vacantie-oorden zelf voor lakens,
' sloopen en handdoeken zorg te dragen.
Tevens dienen alle geldige dlstritmtiebonnen over de betreffende periode te
worden meegebracht.

Uitstapje naar Ruïne
van Brederode
Op Zondag 16 Juli en bij voldoende belangstelling eveneens op Zondag 23 Juli,.
wordt vanuit Amsterdam een uitstapje
georganiseerd naar de Ruïne van Brederode te Santpoort. Tevens wordt men
in dé gelegenheid gesteld het Natuurbad „Velserend" te bezoeken.
De prijs van dit uitstapje bedraagt
incl. treinkosten, bezoek aan. natuurbad
en ruïne, en, één consumptie -slechts
ƒ 2.— per persoon.
Aanmeldingen bij het V. en A. huisje
op het Leidscheplein.

Tuinconcert te Rotterdam
Op Zondag 9 Juli 1944 om 14.00 uur
zal in den tuin van Lommerrijk te Hillegersberg een concert worden gegeven
door het Politiecorps Rotterdam. De
toegangsprijs — zoowel voor leden als
voor niet-leden — bedraagt slechts 25
cent.

Zondagochtendfilmvoorstelling te Den Haag
Op Zondag 16 Juli 1944 des morgens
om 1O.15 uur zal in het Asta Theater
vertoond worden de prachtige film
Rembrandt met Ewald Balser en Hertha
Peiler. In het voorprogramma zal optreden het Vreugde en Arbeid-zangkoor.
Toegang 18 jaar. Toegangskaarten a 50
cent p.p. zijn verkrijgbaar bij het
Vreugde en Arbeld-huisje a. d. Hofweg;
Plaatselijk Kantoor, . Dr. Kuyperstraat
10; de Sociale Voormannen en boden.

Bonte avonden te
Middelharnis

Op 15 eii 16 Juli, des avonds om 7
uur, zal in Hotel Meyer een bonte
avond worden georganiseerd, waaraan
vele bekende artisteu als Roland Wagter, .conferencler; Lia Snel, cabaretiers;
de Damaries, accordeonvirtuozen en de
Spotvogels, met hun liedjes bij de guitaar, en vele anderen zullen medewerken.
De toegangsprijs bedraagt voor leden
ƒ 1.— en voor niet-leden ƒ 1.4O per
persoon.
Kaarten voor deze avonden zijn verkrijgbaar bij den Heer B. v. d. Nieuwendijk, Nieuwstraat- Sta, Middelharnis; de
andere bekende adressen en voor zoover
voorradig des avonds aan de zaal.

EXCURSIES.
Te Amsterdam zullen onder het motto
„Leert Amsterdam kennen" een vijftal
excursies door de stad worden georganiseerd. Deze worden gehoxiden op 4,
13, 17, 21 en 27 Juli, aanvangende des
avonds om 7 uur, en zoo eindigende,
dat ieder nog met de tram naar huis
kan komen. De kosten voor deze vijf
excursies bedragen slechts ƒ 0.50.
Op Dinsdag 11 Juli wordt des avonds
om 7.30 en 8.30 uur een excursie georganiseerd naar de Westerkerk en Westertoren, waarbij tevens de toren beklommen, w<»rdt en U de geheele stad
aan Uw voeten ziet uitgespreid. De kosten hiervoor bedragen ƒ 0.25 per persoon.
Op Zaterdag 15 Juli des middags om
2.30 uur, vindt onder deskundige leiding een rondwandeling plaats langs de
kassen en oranjeriëen van de Stadskweekerij op het zoo mooie complex Frankendael. De kosten hiervoor bedragen
ƒ 0.25 per persoon
Op Zondag 10 Wil zal bij voldoende
deelname een excursie plaats vinden
naar het Sportfondsenbad Oost, waar
de waterreinigmgsmstallatie, enz. bezichtigd zal worden. Tevens zal gelegenheid gegeven worden tot zwemmen,
terwijl op het terras een kopje koffie
genuttigd kan worden. De prijs van
deelname bedraagt ƒ 0.55 per persoon.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
voor bovengenoemde excursies bij het
V. en A. huisje op het Leidscheplein, het
welk geopend is van des morgens 10
uur tot des avonds 5.30 uur.

Uw bedrijf doet toch ook mee aan het Sportappèl!
Vraagt de richtlijnen aan Uw Socialen Voorman

P.V. 1595/1. Hoofdredacteur: drs. W. Wienbelt te Amsterdam. Uitgever: Nederiandsch Arbeldstront, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De
Arbeiderspers, Hekelvelü 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f 1.25 per half jaar. Losse nummers 7% cent.
Kengetal K. 113.
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